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По результатах розгляду скарги депутатів Івановецької сільської ради 

До Мукачівської районної територіальної виборчої комісії Закарпатської області 14 

вересня 2020 року надійшла скарга депутатів Івановецької сільської ради Гонак Михайла, 

Скальського Євгена, Готько Василя. 

У своїй скарзі депутати Івановецької сільської ради просять:  

Визнати рішення Івановецької територіальної сільської виборчої комісії Мукачівського 

району від таким, що не відповідає вимогам законодавства (є протиправним), порушує їх 

виборчі права. 

Винісши на розгляд Мукачівської районної територіальної виборчої комісії Закарпатської 

області питання щодо можливості розгляду вищевказаної скарги Мукачівська районна 

територіальна виборча комісія Закарпатської області встановила: 

До Мукачівської районної територіальної виборчої комісії Закарпатської області 14 

вересня 2020 року надійшла скарга депутатів Івановецької сільської ради у якій депутати 

просять визнати рішення Івановецької сільської територіальної виборчої комісії Мукачівського 

району від таким, що не відповідає вимогам законодавства (є протиправним), порушує їх 

виборчі права. 

Зобов’язати Івановецьку сільську територіальну виборчу комісію Мукачівського району 

прийняти рішення у відповідності до вимог виборчого законодавства. 

Статтею 65 ВКУ визначено виключний перелік суб’єктів звернення до виборчої комісії що 

стосується виборчого процесу: 

1) кандидат, зареєстрований для участі у відповідних виборах. Від імені кандидата 

суб’єктом звернення зі скаргою може бути також довірена особа кандидата, представник 

кандидата у Центральній виборчій комісії, територіальній виборчій комісії; 

2) партія (організація партії) - суб’єкт відповідного виборчого процесу в особі її керівника, 

уповноваженого представника, уповноваженої особи партії (організації партії) чи іншої особи, 

уповноваженої рішенням центрального керівного органу партії (керівного органу організації 

партії); 

3) офіційний спостерігач від кандидата, партії (організації партії) - суб’єкта відповідного 

виборчого процесу, громадської організації; 

4) виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у 

виборчому процесі порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження. 

Разом з тим, п.2 ст. 65 ВКУ визначає коло питань з яких той чи інший суб’єкт звернення 

може звернутися зі скаргою : 

виборець може оскаржити до відповідної виборчої комісії рішення, дії чи бездіяльність 

суб’єктів оскарження, якщо такі рішення, дії чи бездіяльність порушують особисто його 

виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі, у тому 

числі на участь у роботі виборчої комісії, на здійснення спостереження, на присутність на 

засіданні виборчої комісії у визначених цим Кодексом випадках, під час проведення 

голосування відповідно до цього Кодексу, незабезпечення встановлених цим Кодексом умов 



для голосування виборців з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим 

розладом здоров’я, віком). 

кандидат, зареєстрований для участі у відповідних виборах та від його імені довірена 

особа можуть оскаржити до відповідної виборчої комісії рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів 

оскарження, якщо такі рішення, дії чи бездіяльність стосуються відповідного регіону, округу, 

де цей кандидат зареєстрований для участі у виборах. 

Згідно п.1,2 ч.2 ст.72 ВКУ - Територіальна виборча комісія перед початком розгляду 

скарги по суті повинна вивчити скаргу для встановлення: 

- чи подано скаргу належним суб’єктом звернення зі скаргою, визначеним цим Кодексом; 

- чи віднесено цим Кодексом розгляд скарги до повноважень виборчої комісії (належний 

суб’єкт розгляду скарги); 

Відповідно до ч. 3 ст. 72 ВКУ ТВК залишає скаргу без розгляду по суті якщо відповідно 

вона подана неналежним суб’єктом звернення зі скаргою чи до неналежного суб’єкта розгляду 

скарги або з порушенням строків оскарження, встановлених Кодексом. 

Відтак, скарга подана депутатами Івановецької сільської ради,не може бути розглянута як 

така, що не відповідає вимогам виборчого законодавства та підлягає поверненню скаржникам. 

Однак, Рішення територіальної виборчої комісії по розгляду скарги повинно бути 

законним і обґрунтованим, ч. 1 ст. 72 ВКУ. 

Зважаючи на недоліки в поділі округів та розподілі мандатів, Івановецькій сільській 

територіальній виборчій комісії Мукачівського району необхідно при прийнятті рішень, чітко 

дотримуватись вимог виборчого законодавства (зокрема ВКУ) та Роз’яснення щодо утворення 

виборчих округів для організації і проведення місцевих виборів, що затверджені ЦВК 

постановою №204 від 28 серпня 2020 р. 

Враховуючи вищенаведене, керуючись п.1 ч.2, ч.3 ст.72 ВКУ скаргу депутатів 

Івановецької сільської ради, керуючись ч.3 ст. 27, ч.15 ст.36, ст. 65, ч.9, ч.2,3 ст.72, ч.1 ст.192, 

ч.3 ст.197, ч.6,9 ст.199 ВК України, Мукачівська районна територіальна виборча комісія 

Закарпатської області  

постановляє: 

1. Скаргу депутатів Івановецької сільської ради Гонак Михайла, Скальського Євгена, 

Готько Василя за вхідним номером №36 від 14.09.20 р. залишити без розгляду по суті та 

повернути скаржникам. 

 

2. Цю постанову вивісити для загального ознайомлення на стенді офіційних 

матеріалів комісії у терміни і у порядку, визначеному частиною четвертою статті 37 Виборчого 

кодексу України у термін, встановлений частиною п’ятнадцятою статті 203 Виборчого кодексу 

України. 
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